
 تعاریف و مفاهیم تشکیالتی

 شغل :

عبارت از مجموع وظایف و مسئولیتهای مررتب  و مسرتمر و مشی ری اسرت زرط از  ررف سرازمات مربیریت و بریامرط ریرزی  

  1زشور بعیوات زار واحب شیایتط شبه باشب.

شرغل واحرب اساسری مجموعط ای از وظایف و مسئولیتهایی است زط بعیوات زار واحب شریایتط شربه اسرت برط ایرت ترتیر  یر   

 شیایت مجموع پستهایی است زط از لحاظ یوع و س ح وظایف و شرای  احراز مشابط و مساوی باشیب.

 عبارتست از وظایف مشابط و مرتب ی زط بعهبه ی  فرب بر مقابل بریافت حقوق و بستمزب گذاربه میشوب. 

 شغل جبیب :

ی شوب. شغل جبیب ممکت است از ابغام بو یا چیب  بقط شغلی عبارتست از شغلی زط بط فهرست  بقات شغلی م و  افزوبه م

موجوب بوجوب آیب و یا بر اثر ایجاب پستهای سازمایی جبیب زط وظایف و مسئولیتهای آت می بق با شرح  بقات م و  ییست و 

 بر یتیجط تی یص آیها ایجاب شغل جبیب را ایجا  زیب ، بوجوب آیب.

 حذف شغل :

  بقات شغلی م و  بعلت حذف یا از بیت رفتت وظائف و پستهای  بقط مذزور. عبارتست از حذف یکی از

 تعریف پست :

هیگامی زط تجمع وظائف بط حبی باشب زط بکارگماربت ی  فرب ایسایی برای ایجرام آت وظرایف بابرل توجیرط باشرب یر  پسرت  

ت زط ایجام یبمات ی  فرب را ایجرا  بوبجوب می آیب بیابرایت ی  پست مجموعط ای از وظایف و مسئولیت های مرتب ی اس

 می زیب.

پسررت سررازمایی ، مجموعررط مشی رری اسررت از وظررایف و مسررئولیتها ، زررط  بررق مرروازیت بررایویی ب ررور مسررتمر بر سررازمات ،  

وزارتیایط ، موسسط بولتی یا ... بوجوب می آیب و برای ارجاع بط ی  مستیبم بر یظر گرفتط می شروب اعرم از اییکرط بارای 

 ببوت مت بی باشب.  مت بی یا

                                                           
       



 پست : عبارتست از جایگاه سازمایی افراب. 

 مجموعط وظایف و مسئولیتهایی است زط بر ی  سازمات اباری برای ارجاع بط ی  مستیبم بر یظر گرفتط می شوب. 

 مشاغل ا لی :

بر واحربهای  رف  آت بستط از مشاغلی هسرتیب زرط مسرتقیمار بر جهرت تحقرق اهرباف بسرتگاه صوظرایف  رف بسرتگاه  باشریب و

بستگاه برار می گیریب ماییب زارشیاس امور مالیاتی بر وزارت بارائی و ببیرات بر وزارت آموزش و پررورش و پرسرتارات بر 

 وزارت بهباشت.

 مشاغل پشتیبایی :

ت ایجرام صغیر ا لی  آت بستط از مشاغلی هستیب زط مسرتقیمار بر جهرت تحقرق اهرباف بسرتگاه یباشریب بلکرط زمییرط هرا و موجبرا

وظایف ا لی ص ف  بستگاه را فراهم می آوریب و عمبتار  بر واحبهای ستابی و بعضار بر واحبهای  ف  برار می گیریب ماییب 

 زارشیاس امور اباری ، مت بی امور بفتری و ...

 مشاغل تی  ی :

تلزم باشرتت مربر  برایوت شرامل مشراغلی اسرت زرط ت ربی آیهرا مسر 4مرابه  2مشاغل تی  ری و تحقیقری موضروع تب رره  

تح یلی زارشیاسیصلیسایس یا باالتر  بوبه و بر شرح وظرایف مربو رط ایجرام وظرایف تی  ری و تحقیقری پریش بییری شربه 

باشب.تشییص سایر مشاغلی زط ببوت ییاز بط مبر  تح یلی مذزور بر زمره مشاغل تی  ی و تحقیقی برار می گیریب برط 

 ت یواهب بوب.پیشیهاب بستگاه ذیرب  با سازمات مبیری

 مشاغلی زط از  ریق  رح ارزیابی مشاغل تی  ی و تحقیقی ارزیابی می شویب. 

بط مشاغلی ا الق می شوب زط بر تعییت س ح اهمیت و گروه حقوبی آیها همرواره شررای  احرراز و اهمیرت تی رص مشراغل  

 عمبه و اساسی را ایفا می زیب.

یش علمی و عملی از ببیل تح یالت بایشگاهی و تجربط زراری مری مشاغلی است زط  بیعت آت مستلزم باشتت تی ص و با 

 باشب.

بط آت بستط از مشاغل واحبهای ستابی زفتط می شوب زط بر ارتبا  با وظائف اساسی بستگاه زمییط فیی و تی  ی الزم را  

 برای تسهیل ایجام وظائف  ف فراهم می سازیب و از بو  ریق تشییص بابه  می شوب.
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مشاغلی است زط ت بی آیها مستلزم باشتت مبر  تح یلی زارشیاسی یا باالتر بوبه و بر شرح وظایف مربو  ایجام وظائف  

از برط مربر  تح ریلی مرذزور بر زمرره تی  ی و تحقیقی پیش بییی شبه باشب.تشییص سایر مشاغلی زط استثیائار ببوت ییر

 مشاغل تی  ی و تحقیقی برار می گیریب بط پیشیهاب بستگاه ذیرب  با سازمات امور اباری و استیبامی زشور می باشب.

ب و بر مروارب یراص برا پیشریهاب مشاغلی است زط  بقط ی  آت با مبر  بایشرگاهی مثرل لیسرایس و براالتر شرروع شربه باشر 

 بستگاه و تاییب شورای امور اباری و استیبامی.

مشاغلی زرط برط اعتبرار ماهیرت ، وظرایف و هربفهای سرازمایی مربرو  ،  برع زرار آیهرا مسرتلزم ایجرام م العرات و بررسریهای  

رشرتط تی  ری مسرتلزم مستمر علمی و تی  ی است و ت بی آیها عالوه بر باشرتت تح ریالت لیسرایس و براالتر بر یر  

شیایتط می شویب. بعبارت بیگر مشاغل « مشاغل تی  ی » باشتت تجار  ممتب و زس  شهرت بر آت رستط است بعیوات 

تی  ی بط مشاغلی ا الق می شوب زط بر تعییت س ح اهمیت و گروه حقوبی آیها همواره شرای  احراز و اهمیت تی رص 

  شاغل یقش عمبه و اساسی را ایفا می زیب.

 شرح وظایف :

عبارتست از شرح مبویی زط وظایف و مسئولیتها و ایتیارات شاغل پست را روشت می سازب و راب ط سرازمایی مسرتیبم  

 را با سرپرست و زارزیات تحت یظارت وی مشیص می سازب.

یت تشرکیالت شرح وظایف از  رف رئیس مستقیم فرب شاغل پیشیهاب می شوب.رئیس زل آت واحب تاییب زییبه است و مبیر 

تاییب زییبه یهایی است زط هم بایب آگاه بط مسائل تشکیالت و هم با مسائل  بقط بیبی مشاغل آشیا باشب.یعیی هم بایب شرغل 

 را بشیاسب و هم از وظایف واحبهای سازمایی میتلف ا الع باشتط باشب.

کیل مری شروب برا توجرط برط شررح شرح وظایف ی  شغل از وظایف پست سازمایی و هم چیریت وظرایف واحرب سرازمایی تشر 

وظایف بر واحبهای سازمایی میتلف ممکت است پستهای سازمایی یکسات بر رشرتط هرای شرغلی متفراوتی تی ریص بابه 

 شویب.

 فرق شرح وظایف با یمویط وظایف و مسئولیتها :

زرط بر یر   یمویط وظایف حـاوی مشی رات ا رلی و اساسری شرغل اسرت و مبریت زرل زرار شراغالت پسرتهای متعرببی اسرت 

رشتـرـط شرغلی بررار مری گیریرب. مرثالر پسررتهای پرسرتار ، سرپرسرتار ، سروپروایزر آموزشری ، سروپروایزر بر گررربش و ... 

همگی بر رشتط شغلی پرستار برار باریب. اما بر شرح وظایف بایب وظایف مستمر یوشتط شوب و شرح وظایف بایب روشت 

 چرا؟ چگویط ؟ و با چط هبفی ، تیظیم گربب. و ببیهی باشب و بر پاسخ بط سوالهایی ماییب
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واحب سازمایی تابعط وزارتیایط است زط بط میظور اعمال ایتیارات و ایجام وظرایف وزارتیایرط بر سر ح اسرتات تشرکیل و  

 زلیط وظایف و واحبهای تابعط وزارتیایط بر استات بر  آت تجمیع می گربیب.

 س ح سازمایی :

 قا ع تشکیل بهیبه سلسلط مرات  سازمایی است زط جزء ربه فرمایبهی برار می گیریب.هر ی  از م 

 گروه :

س ح سازمایی است زط عهبه بار ایجام چیب وظیفط از وظایف بفتر یا مبیریت می باشرب ماهیرت وظرایف گرروه م العراتی و  

 پست زاربایی و زارشیاسی . 5ب. صبارای تحقیقاتی است. گروه فابب واحب تابعط است و بر رأس آت رئیس گروه برار بار

 اباره :

س ح سازمایی است زط عهبه بار ایجام چیب وظیفط از وظایف اباره زل و مبیریت مری باشرب و وجرط غالر  وظرایف اباره ،  

 پست . 15برار می گیرب.صاباره « رییس » اجرایی است . فابب واحب تابعط است و بر رأس آت  

 بفتر :

زط عهبه بار ایجام بیشی از وظایف متجایس معاویت و یا بستگاه می باشب و وجط غال  وظایف آت س ح سازمایی است  

 برار می گیرب.« مبیر زل» م العاتی ، آموزشی یا تحقیقاتی است. بر رأس بفتر 

 % آت بایب زارشیاسی باشب و ی  معاوت.07پست زط  25بارای  

 اباره زل :

بیشی از وظایف معاویت یا بستگاه مری باشرب و وجرط غالر  وظرایف آت اجـرـرایی  س ح سازمایی است زط عهبه بار ایجام 

 معاوت. 2اباره و  5برار می گیرب. بارای « مبیر زل» بوبه و بر رأس آت 

 مبیریت :

س ح سازمایی است زط ایجام بیشی از وظرایف معاویرت یرا بسرتگاه را بر زمییرط فعالیتهرای م العراتی تحقیقراتی و اجرایری  

بررار « مربیر » بارب و بر مقایسط با بفتر و اباره زل از یظر ایبازه و حجم برحب یازلتری است. بر رأس مبیریت  برعهبه

 اباره یا گروه . 3بارب.صبارای 



  

 

 معاویت : 

باالتریت س ح سازمایی پس از باالتریت مقام موسسط بولتی می باشب زط ایجام بیشی از وظایف مرتب  با اهرباف بسرتگاه  

 عهبه بارب.را بر

 واحب تابعط :

 واحبی است زط از یظر سیاستها و ی  مشی ها و ییز امور اباری و مالی و تشکیالتی تابع بستگاه ا لی می باشب. 


